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Personal – Provisió de llocs de treball - Concursos

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2020 de la Gerència del Consorci d’Educació de 
Barcelona, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 16 de gener de 
2020, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o 
directora de diversos centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de 
Barcelona, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

Resolució de 2 de juny de 2020 de la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, per la 

qual es deixa sense efecte la Resolució de 16 de gener de 2020, de convocatòria de concurs 

de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius de titularitat de 

l’Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona.

Per la Resolució de 16 de gener de 2020, es va convocar concurs de mèrits per seleccionar el 

director o directora de diversos centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, 

i es van aprovar i fer públiques les bases de la convocatòria per les quals s’havia de regir 

l’esmentat concurs de mèrits.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió 

de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seva disposició addicional 

tercera, va suspendre de forma genèrica els terminis administratius des del dia 14 de març.

El RD 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel RD 

463/2020, de 14 de març (BOE núm. 145, de 23.5.2020) a l’article 9 preveu que amb efectes 

des de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que havien estat suspesos 

es reprendrà, o es reiniciarà, si això s’hagués previst a una norma amb rang de llei aprovada 

durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves prorrogues.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, administració educativa de 

referència a Catalunya, mitjançant la Resolució EDU/1003/2020 del conseller d’Educació, d’11 

de maig, ha considerat el nomenament de directors i directores en els centres educatius 

públics essencial per al correcte funcionament i posada en marxa dels centres educatius per 

al curs 2020-2021, fet que possibilita reprendre el concurs de mèrits convocat per seleccionar 

directors i directores de centres educatius dependents del Departament d’Educació.

Els directors i directores seleccionades haurien d’estar nomenades en el mes de juny per 

poder exercir a partir de l’1 de juliol de 2020, i en el cas de la convocatòria que ens ocupa, 

seleccionar directors i directores de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de 

Barcelona, no és possible completar el procediment dins el curt termini de temps disponible.

Atès que no ha estat possible la tramitació del procediment de selecció, la Gerència del 

Consorci d'Educació de Barcelona nomenarà director o directora amb caràcter extraordinari i 

per un període d'un any en els centres afectats, a proposta de la Inspecció Educativa.

Vist l’informe de la Direcció de Recursos Corporatius
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Vista la comunicació de l’Inspector en cap de la Inspecció Educativa de Barcelona

Atès que resulta indispensable per al funcionament bàsic del sistema educatiu el nomenament 

de directors i directores a dia 1 de juliol de 2020

Per tot el que s’ha exposat, a proposta de la Direcció de Recursos,

Resolc:

1. Deixar sense efecte la Resolució de 16 de gener de 2020, de convocatòria de concurs de 

mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius de titularitat de 

l’Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona.

2. Sol·licitar a la Inspecció Educativa que emeti la proposta de nomenament extraordinari de 

director/a en els centres afectats, només pel curs escolar 2020-2021 (de l’1 de juliol de 

2020 al 30 de juny de 2021).

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades 

poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa 

administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva 

notificació/publicació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 

13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l’acte, en 

el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació/publicació en el DOGC, tal i 

com disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i 

l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre 

recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
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